
 Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Tită, Constantin-Cezar

Adresă Str. Calea lui Traian, nr. 147, bl. D2, sc. B, ap. 12, jud. Vâlcea,  România
Telefon    Mobil: +40 744700196

Fax -
E-mail(uri) c.tita.dvl@spiruharet.ro

Naţionalitate Română

Data naşterii 19.11.1975

Experienţa profesională
Perioada  1999 – prezent

Funcţia sau postul ocupat conf. univ. dr., lect. univ. dr., lect. univ. drd., asist. univ. drd., prep. univ
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare şi seminarizare la disciplinele: Dreptul muncii;  Teoria generală a dreptului; Drept civil.  Partea

generală şi persoanele; Drept civil. Contracte speciale ş.a. oct. 2003- feb. 2009 prodecan; feb. 2009 –
oct.  2010  decan  cu delegație;  oct.  2010  –oct.  2011  şef  de  catedră;  nov.  2011  –  octombrie  2012
membru în Consiliul Departamentului de Drept al Univ. Spiru Haret; 15 mai 2012 – 30 sept. 2015
decan; toate funcțiile în cadrul Facultății de Drept și Administrație Publică Râmnicu Vâlcea/, din cadrul
Universității SPIRU HARET; prezent Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova;

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Spiru Hare, București, str. Ion Ghica, nr. 13, 
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Activităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar

Perioada 1999 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Avocat, Baroul Vâlcea

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice profesiei; avocat coordonator al TITĂ&TITĂ – Societate civilă de avocaţi
Numele şi adresa angajatorului Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 147, jud. Vâlcea
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Asistenţă, reprezentare şi consultanţă juridică

Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională

2017

Curs: „Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 3 – Asigurarea calității agențiilor”; ARACIS, Proiect „Sistem de eEducație pentru evaluarea 
calității în învățământul superior din România (SeECIS)” SMIS/CSNR 23401, cofinanțat din Fondul 
European de Dezvoltarea Regională prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice”;

 
  2017

Curs: „Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 2 – Asigurarea externă a calității”; ARACIS, Proiect „Sistem de eEducație pentru evaluarea 
calității în învățământul superior din România (SeECIS)” SMIS/CSNR 23401, cofinanțat din Fondul 
European de Dezvoltarea Regională prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice”;
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională

2017 

Sesiune de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor (RNE), Brașov, 
23-24.02.2017;

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională

2016 

Curs: „Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior, 
modulul 1 – Asigurarea internă a calității”; ARACIS, Proiect „Sistem de eEducație pentru evaluarea 
calității în învățământul superior din România (SeECIS)” SMIS/CSNR 23401, cofinanțat din Fondul 
European de Dezvoltarea Regională prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității 
Economice”;

  2012 

Manager îmbunătăţire procese, curs în cadrul Proiectului POSDRU „Calitate europeană în 
învăţământul superior” (POSDRU/86/1.2/S/62249);

  
Calificarea / diploma obţinută   2004 – 2008 Doctor în drept

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Specializarea Teoria generală a dreptului

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti, Facultatea de Drept,
Bucureşti, Calea Văcăreşti, nr. 185, sect. 4, 040051

Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada martie – mai 2001

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Psihologia educaţiei, Pedagogie, Metodica predării, Practică pedagogică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea din Bucureşti
Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, nr. 1-3, sect. 6

Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada  octombrie 1999 – septembrie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de cursuri postuniversitare de specializare: Instituţii constituţionale şi instituţii politice
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

învăţământ / furnizorului de formare
Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Drept, Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, 36-46, sect. 5, cod 050107 

Nivelul în clasificarea internaţională

Perioada octombrie 1994-iunie 1998
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat - Ştiinţe juridice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite Specializarea Drept

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Drept Bucureşti, Şos. Berceni, nr. 24, sect. 4

Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada 1990 – 1994

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
teoretic

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Teoretic Mircea cel Bătrân, Rm. Vâlcea, Str. Carol I, nr. 41

Nivelul în clasificarea internaţională
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Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceză B2 Utilizator
experimentat B2 Utilizator

experimentat B4 Utilizator
independent B4 Utilizator

independent B3 Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă ca urmare a implicării în proiecte de cercetare şi a unor
contracte de cercetare cu mediul de afaceri;  m-am implicat  cu responsabilitate şi  succes în activităţile
manageriale şi de cercetare presupuse de proiectele respective. 
În calitate de avocat am efectuat o serie de activităţi specifice, de asistenţă, reprezentare şi consultanţă
juridică.
Am efectuat cu succes activitatea de decan și prodecan al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică Rm.
Vâlcea, iar, în ceea ce priveşte avocatura, pe cea de coordonator al Societăţii civile de avocaţi unde am
calitatea de asociat.

Domeniu de Competenţă   Asistenţă, reprezentare şi consultanţă juridică în materia dreptului muncii, dreptului civil, dreptului comercial

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă bună a lucrului în echipă dobândită şi ca urmare a ocupării funcţiilor de mai sus, dar şi datorită
lucrului în cadrul Asociaţiei pentru Studii juridice Rm. Vâlcea (al cărei Preşedinte sunt), în cadrul Asociaţiei
Pro Democraţia – Club Rm. Vâlcea (al cărei Preşedinte am fost), ca şi în cadrul unor proiecte de cercetare
ştiinţifică,  realizate  fie  în colaborare cu instituţii  publice (OCPI Vâlcea),  instituţii  de interes public  (FJT
Vâlcea), ori instituţii private.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Sistemul de operare Windows 7, MS Office (Word, Excel, Power Point), utilizarea sistemului Blackboard de
tip eLearning pentru evaluare şi instruire. 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Alte competenţe şi aptitudini

■ Membru în echipele de organizare de Conferinţe ştiinţifice
■ Membru în colegiul de redacţie al revistei EURO DREPTUL
■Membru în comisii pentru ocuparea unor posturi didactice în învățământul superior
■Membru în comisii de licență
■ Membru în colectivul de coordonare al mai multor proiecte interinstituţionale (Manual de achiziţii 
publice; Universitatea în societatea cunoaşterii ș.a.) și cu finanțarea europeană („Studenți practicieni - 
studenți activi și integrați” Contract nr. POSDRU / 90 / 2.1 / S / 64176)

Afilieri profesionale

■ Baroul Vâlcea – avocat, coordonator SCA
■ Asociaţia pentru Studii Juridice Rm. Vâlcea – Preşedinte;
■Societatea Civică Română CARPATHIA – Vicepreședinte;
■Asociația Handbalului Vâlcean „Constantin Tită” – Președinte;
■Asociația Română de Filosofia Dreptului (Institutul de Cercetări  Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” –
Academia Română) – membru;
                                                     

Permis de conducere  - 
Informaţii suplimentare Referinţe la cerere

Anexe 1. Lista cu lucrările publicate
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

